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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie klubiku osiedlowego "Iskierka" dla dzieci z osiedla 1000 -
lecia i okolic

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-15 Data

zakończenia 2018-12-15

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Stowarzyszenie Dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "MIŚ"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000410395
adres siedziby: Warciana 25, 63-200 Jarocin, poczta: Jarocin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: koniecznahanna@wp.pl, telefon: 501939062

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Hanna Konieczna , adres e-mail: koniecznahanna@wp.pl, telefon:
501939062

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "MIŚ" w ramach zadania publicznego proponuje prowadzenie
klubiku "Iskierka" dla dzieci z osiedla 1000 - lecia i okolic.
Będą to zajęcia oparte na działalności społecznej i kulturalnej, biorące pod uwagę zainteresowania i pasje dzieci.
Zajęcia w klubiku będą odbywać się 1 raz w tygodniu w czwartek w godzinach 15.00 -18.00. W ramach projektu
proponujemy 7 spotkań (od 18.10.2018 r. do 6.12.2018 r.)
Maksymalna liczba dzieci pod opieką jednego opiekuna - 10 osób.
Dzieci są przyjmowane do klubiku:
- bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica.
Przyjęcie dziecka odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
Pobyt dziecka jest bezpłatny.
Dokumentacja klubiku osiedlowego:
- wniosek / zgłoszenie dziecka do klubiku "Iskierka",
- regulamin.
Przeprowadziliśmy akcję promocyjną, zostały wydrukowane plakaty i ulotki informujące o rozpoczęciu działalności klubiku
osiedlowego (wkład własny). Stosowna informacja została umieszczona na portalach społecznościowych. Wstępna
rekrutacja dzieci odbyła się 20 września br.
Proponowane koła zainteresowań:
- kulinarne,
- plastyczno - techniczne,
- klub gier planszowych,
- tradycje: Katarzynki, Andrzejki, Mikołajki,
- filmowe,
- czytelnicze,
- rękodzielnicze,
- gry logiczne: m.in. quizy, kalambury, krzyżówki.
W placówce zostaną zatrudnione dwie osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, z wieloletnim
doświadczeniem w opiece nad dziećmi oraz organizacji czasu wolnego. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.

Cel realizacji zadania
Celem realizowanego zadania jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie organizowania czasu wolnego, kształtowanie
prawidłowych wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijanie zainteresowań.

Miejsce realizacji zadania
Jarocin, Osiedle Tysiąclecia 44.

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania będą dzieci w wieku od 7 -12 lat z terenu Osiedla Tysiąclecia i okolic. Maksymalna liczba dzieci - 10
osób pod opieką jednego wychowawcy.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nadzór finansowy nad realizowanym zadaniem będzie sprawować księgowa - wkład osobowy.
Przygotowanie plakatów oraz ulotek promujących powstanie klubiku osiedlowego - wkład rzeczowy.
Wyjście do kina - wkład rzeczowy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem zadania publicznego jest pokazanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego, wzmacnianie prawidłowych
wzorców społecznych, wzrost poczucia własnej wartości oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)
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1

Wynagrodzenia (brutto 37,50 zł +
składki

pracodawcy 7,79 zł = 45,29 zł (netto
27,95 zł/godz) - zadanie obejmuje 7
spotkań x 3 godz x 2 osoby, łącznie 42
godz. przepracowanych (45,29 zł x 42

godz.)

1 902,18 zł 1 902,18 zł 0,00 zł

2 Artykuły spożywcze 447,82 zł 447,82 zł 0,00 zł

3 Doposażenie sali 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

4 Księgowa (nadzór finansowy) 200,00 zł 0,00 zł 200,00 zł

Koszty ogółem: 2 700,00 zł 2 500,00 zł 200,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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